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1. P a k e i č i u Oficialiųjų etikečių, skirtų sėklos fasuotėms ženklinti, išdavimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A1-2 „Dėl Oficialiųjų etikečių, skirtų sėklos fasuotėms ženklinti,
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Dauginamosios medžiagos tiekėjas (toliau – tiekėjas), norintis iš Augalininkystės tarnybos
įsigyti javų, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių, pašarinių augalų, daržovių, grikių, komercinės,
galutinai nesertifikuotos, sertifikuotos aliejinių ir pluoštinių augalų veislių derinio sėklos etiketes,
sėklos ar sėklinių bulvių, dėl kurių veislių įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta
ir įregistruota paraiška, etiketes, sėklinių bulvių etiketes, pateikia Augalininkystės tarnybai Prašymą
atspausdinti etiketes (1 priedas) ar Prašymą atspausdinti sėklinių bulvių etiketes (2 priedas). Tiekėjas
pasirašytą prašymą išsiunčia paštu, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu arba nuskenuotą –
elektroniniu paštu info@vatzum.lt, arba užpildo prašymą internete – Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) adresu
https://vatis.vatzum.lt/ (automatizuotu būdu VATIS formuojamos prašymo formos ir tvarkos aprašo
1 ir 2 prieduose pateiktos prašymo formos vaizdinė išraiška gali skirtis).“
1.2. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.2. ženklu „x“ pažymi (kai prašymas pildomas VATIS – „•“), kokias etiketes prašo
atspausdinti – ,,polipropilenines etiketes“ ar ,,lipniąsias etiketes“, kokiai augalų grupei skirtas, „be
informacijos“ ar „su informacija“, ,,sukarpytas“ ar ,,nesukarpytas“;“.
1.3. Pakeičiu 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.5. „Ženklinimo data“ nurodo metus (skaičiais) ir mėnesio pavadinimą (visą žodį) (pvz.,
2016 m. sausis) (kai prašymas pildomas VATIS – mėnuo nurodomas skaičiais);“.
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1.4. Pakeičiu 6.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.7. „Mėginio ėmimo data“ nurodo metus (skaičiais) ir mėnesio pavadinimą (visą žodį)
(pvz., 2016 m. sausis) (kai prašymas pildomas VATIS – mėnuo nurodomas skaičiais);“.
1.5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Prašyme atspausdinti etiketes (1 priedas) ar Prašyme atspausdinti sėklinių bulvių etiketes
(2 priedas) tiekėjas pasirenka etikečių atsiėmimo būdą: jei etiketes nori gauti paštu – pažymi ženklu
„x“ (kai prašymas pildomas VATIS – „•“) eilutėje „Atspausdintas etiketes išsiųsti paštu“ ir nurodo
adresą (gatvės pavadinimą, namo ir buto numerį, pašto kodą ir miesto pavadinimą), kur išsiųsti
etiketes; jei etiketes nori gauti per kurjerį, už kurio paslaugas atsiimdamas turi susimokėti pats, –
pažymi ženklu „x“ (kai prašymas pildomas VATIS – „•“) eilutėje „per kurjerį, už kurjerio paslaugas
susimokėsiu atsiimdamas“; jei etiketes nori atsiimti kitu būdu – pažymi ženklu „x“ (kai prašymas
pildomas VATIS – „•“) eilutėje „kita“ ir nurodo atsiėmimo būdą.“
1.6. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.
1.7. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus darbuotojas atspausdintų etikečių numerius
registruoja Etikečių išdavimo apskaitos žurnale (4 priedas), kuris saugomas elektroninėje laikmenoje.
Etiketės tiekėjui pateikiamos prašyme nurodytu atsiėmimo būdu.“
1.8. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Tiekėjas, norintis pats spausdinti etiketes ar ant javų, runkelių, pašarinių, grikių, aliejinių
ir pluoštinių augalų, sėklinių bulvių, elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos, antros ir trečios
reprodukcijos sėklos, sėklos mišinių fasuočių neištrinamais spaudmenimis spausdinti arba tiesiogiai
įspausti informaciją ant sėklos fasuočių, pateikia Augalininkystės tarnybai Prašymą suteikti numerius
etiketėms ar serijos numerius fasuotėms (3 priedas) ir etiketės ar fasuotės pavyzdį su neištrinamais
spaudmenimis atspausdinta arba tiesiogiai įspausta informacija. Tiekėjas pasirašytą prašymą išsiunčia
paštu, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu arba nuskenuotą – elektroniniu paštu
info@vatzum.lt, arba prašymą užpildo internete, VATIS, adresu: https://vatis.vatzum.lt/
(automatizuotu būdu VATIS formuojamos prašymo formos ir tvarkos aprašo 3 priede pateikto
prašymo formos vaizdinė išraiška gali skirtis).“
2. Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo
registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus pavaduotojus, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus, Fitosanitarijos
skyriaus, regioninių skyrių vedėjus.
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